Ocena wsparcia przedsiębiorstw
ze środków EFRR w ramach
RPO WK-P 2014-2020
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CHARAKTER WSPARCIA NA RZECZ FIRM

Na wsparcie przedsiębiorstw przeznaczono 1,8 mld zł, co stanowi 1/5 całości środków
RPO WK-P 2014-2020.
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usługi doradcze

425 firm

4 982 firmy

475 mln zł

443 mln zł

TRAFNOŚĆ WSPARCIA
Analiza logiki interwencji potwierdziła, że wsparcie sektora przedsiębiorstw
charakteryzuje się wysokim poziomem trafności względem celów postawionych
w RPO WK-P 2014-2020.

73%
Przedsiębiorcy otrzymujący wsparcie wysoko
ocenili trafność udzielonej pomocy. Aż 73%
z nich jest zdania, że interwencja została
odpowiednio dopasowana do potrzeb firmy.

Potrzeby, zdiagnozowane w
Programie na podstawie wyników
analiz nadal pozostają aktualne.

Badanie zrealizowane w okresie od kwietnia do września 2021 roku przez:
Pracownię Badań i Doradztwa "Re-Source"
na zlecenie
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020 oraz środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego

Cały raport
dostępny
pod adresem:

www.mojregion.eu/index.php/rpo/
ewaluacja-baza-badan
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CZYNNIKI WP Ł YWAJ Ą CE NA SKAL Ę EFEKTÓW
NEGATYWNE

POZYTYWNE
dobra współpraca firm z
podmiotami udzielającymi
wsparcie
kwalifikacje personelu
zajmującego się wsparciem
z ramienia firm

pandemia COVID-19
biurokracja oraz skomplikowane
procedury aplikowania o
wsparcie bezpośrednie

rosnący popyt na produkty /
usługi firm objętych wsparciem

zbyt późne udzielanie wsparcia
względem potrzeb firm

GŁÓWNE EFEKTY UZYSKANE PRZEZ FIRMY
zwiększenie rentowności
firmy

wprowadzanie innowacji

zwiększenie własnych
nakładów inwestycyjnych

zwiększenie skali działalności

wzrost zatrudnienia

zwiększenie wiedzy
i umiejętności kadry

Zdaniem zdecydowanej większości (blisko 83%) przedsiębiorców bez
wsparcia RPO WK-P 2014-2020 te same inwestycje nie byłyby realizowane
albo byłyby realizowane w mniejszym zakresie lub w późniejszym terminie

REKOMENDACJE POBADAWCZE
W badaniu sformułowano szereg rekomendacji dotyczących wsparcia przedsiębiorstw w przyszłym okresie finansowania.
Zaleca się między innymi:
Dążenie do uproszczenia sposobu dystrybucji
wsparcia dla przedsiębiorstw.

Dążenie do utrzymania dotychczasowego zakresu wsparcia,
z ewentualnym jego poszerzeniem o nowe elementy.

Unikanie sztywnego określania limitów skali udzielanej
pomocy finansowej.

Podejmowanie działań ułatwiających aplikowanie o
wsparcie.

Stosowanie branżowego profilowania wsparcia
dotyczącego regionalnych inteligentnych specjalizacji,
lecz nie we wszystkich obszarach pomocy.

Podejmowanie działań zorientowanych na zmniejszenie
skali problemów w realizacji projektów.
Uwzględnienie obszarów i rodzajów interwencji, które
zostały zidentyfikowane jako priorytetowe.
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